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Afdelingsbestyrelsesmøde 6. januar 2014, klokken 19:00 
Referat 
 
Tilstede  

  Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer og Flemming V. Wallin 
  Suppleanter: Tonny Bodal  

  Driften: Michael Willumsen  

  Yderligere: Dina Staal (Bestyrelsesansvarlig i BO-VEST) 
 

Afbud 
Anita Wittusen, Lena Kujahn, Henrik Domino Isaksen og Jørn Hegnsborg 

 
  Dirigent: Tonny Bodal 

  Referent: Dina Staal 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 16. december 2013 

Referatet er godkendt. 
 

3. Valg af dirigent og referent til næste afdelingsbestyrelsesmøde 
Dirigent: Flemming V. Wallin 

Referent: Dina Staal 
 

4. Opfølgning 

 
A. Afdelingsbestyrelsesmøde 14. oktober 2013 – Punkt 4D, Maling af hus 

Reglerne skal overholdes. Det er ønskeligt med en juridisk vurdering af de vedtagne regler, 
blandt andet i forhold til mulige sanktioner. Driften sættes på opgaven. 
Driften afventes svar fra BO-Vest jurist. 
 

BO-VESTs jurists vurdering er, at der kan kræves erstatning til reetablering af den oprindelige faca-

de hos de beboere, der har malet efter beboermødets beslutning vedr. maling af facader for ca. 5-6 
år siden. Det kan fx gøres ved at oprette en misligholdelsessag i forbindelse med fraflytning. 

Michael laver en opgørelse over, hvor mange huse det drejer sig om, samt hvorvidt de selv eller tid-

ligere beboere har malet facaden. Opgørelsen præsenteres på næste møde.  
 

5. Økonomi og drift 
A. Budgetopfølgning 

Det er for tidligt at følge op på budgettet. Så snart bogføringen er up-to-date vil budgettet 
blive gennemgået på et afdelingsbestyrelsesmøde.   

  

B. Driftsplaner 
Der kommer driftsplaner hurtigst muligt.  

  
C. Køreplan for opdatering af langtidsplan mm. 

Aktiviteterne skal specificeres, da det er svært at gennemskue, hvad de enkelte aktiviteter 

dækker over. Michael og Jørn specificerer aktiviteterne på skrift inden mødet d. 17. februar 
2014. 

 
D. Driften til og fra 

Muren ved brogårdsplads flytter sig og armeringsjernet inden i er knækket næsten hele ve-
jen igennem.  

Der er tidligere taget kontakt til BO-VESTs byggechef og kommunen. Kommunen har haft en 

ingeniør ude og kigge på den. I forbindelse med den fremtidige renovering vil muren blive 
renoveret på Albertlund Kommunes regning.    
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Der skal skrives en artikel til betonhjertet op til nytår næste år med en opfordring om at 

rydde op, når man har fyret fyrværkeri af i boligområdet.  
 

E. Afdelingskoordinator 
Dina Staal, som er bestyrelsesansvarlig i BO-VEST, skriver referater indtil Louise Irene Holm 

Hansen overtager som afdelingskoordinator i februar.  
 

F. Indsupplering af medlem i afdelingsbestyrelsen 

Lena har valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem og Tonny bliver derfor indsuppleret 
som fuldgyldigt medlem i afdelingsbestyrelsen. Dina giver besked til Vibeke. Flemming opda-

terer hjemmesiden.  
 

6. Grupper og udvalg 

Følgegruppen 
Tilbud til afdelingsbestyrelserne - besigtigelse af prøvehusene 18. januar 2013 kl. 10:00 

 
Maja, Vibeke og Flemming deltager i besigtigelsen.  

 

Hvis der fastlægges et møde med Thomas Furu-Grage vedr. supplerende arbejder i forbindelse med 
masterplanen d. 15. januar 2014, sender Flemming en indkaldelse ud til alle.  

 
7. Post 

Beboerservice – Beboerhenvendelse pr. mail 18. og 19. december 2013 
En beboers køleskab gik i stykker op til jul, men han fik først et nyt tre dage senere. Normalt får be-

boeren et nyt indenfor 24 timer, men grundet en misforståelse og travlhed op til jul gik der noget 

længere tid. Det var en ærgerlig situation, som ikke bør opstå igen, men bestyrelsen er enige om, at 
det nuværende serviceniveau generelt er godt og rimeligt.  

 
ABC statusbrev – Mai Green Petersen pr. mail 22. december 2013 

Selvom 4 Syd fra 1. januar 2013 ikke længere er en del af ABC er der stadig mulighed for at søge 

råd og vejledning hos dem.  
 

Invitation til boligpolitisk forum – BO-Vest pr. mail 22. december 2013 
Opstartsmøde på Malervangen. Vibeke, Maja og Flemming ønsker at deltage. Beboere er også vel-

komne. Man skal selv tilmelde sig hos Vibeke Rømming hos BO-VEST på mail vir@bo-vest.dk senest 
d. 22. januar. 

 

Hjemmesidekursus – BO-Vest pr. mail 22. december 2013 
Det er ikke relevant for afdelingsbestyrelsens medlemmer.  

 
Afdelingsbestyrelsernes nyhedsbrev – BO-Vest pr. mail 22. december 2013 

 

Når afd. VA 4 Nord kan, kan afd. VA 4 Syd også – Beboerhenvendelse pr. mail 23. december 2013 
En beboer foreslår at der sættes skilte op om, at hunde skal føres i snor og deres efterladenskaber 

samles op. Han skriver desuden, at der køres for hurtigt i Svanens Kvt. indkørsel. Bestyrelsen ser ik-
ke noget behov for at sætte flere skilte op, men skiltene ved indkørslerne trænger til en opdatering. 

Bestyrelsen vil tage forslagene op til overvejelse i forbindelse med en generel opdatering af skiltene. 

På næste møde drøftes forskellige skilte.  
 

8. Eventuelt 
Bestyrelsen diskuterede udsættelsen af de tre familier. 
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